
  
  

  

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023  
   

bo potekal od 7. 3. 2022 do 18. 3. 2022, med 7.00 in 16.00,  

v enoti Vrtiljak (Cesta talcev 20, Velenje).   

Vhod je s strani parkirišča (označen vhod desno od kuhinje).  
   

Vlogo za vpis otroka v vrtec in Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko 
dobite na spletni strani vrtca http://www.vrtec-velenje.si (zavihek - obrazci) ali na mestu samega vpisa. 

Starše naprošamo, da, v kolikor imajo možnost, na vpis prinesejo že izpolnjeno dokumentacijo poleg 

vseh potrebnih dokazil.  

  

V kolikor si boste vpisno dokumentacijo natisnili s spletne strani vrtca, je potrebno izpolniti Vlogo za vpis 

otroka v vrtec za šolsko leto 2022/2023 ter dva izvoda (enostarševske družine) oz. tri izvode Pogodbe o 

določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca (ki jih podpišeta oba starša).  

  

Prav tako je pri oddaji vpisne dokumentacije potrebno predložiti naslednje dokumente oz. dokazila:  

- Potrdilo o stalnem prebivališču (oba starša in otrok, ki se vpisuje v vrtec)  
- Potrdilo delodajalca o zaposlitvi, potrdilo o opravljanju dejavnosti (oba starša) ali potrdilo o šolanju 

(starši)  
- Enostarševske družine: kopija dokazila o preživnini, prejemanju pokojnine ali dokazila o vložitvi 

zahtevka o dodelitvi otroka in določitvi višine preživnine  
-    Kopijo rojstnega lista (za vse otroke iz družine).  

  

V kolikor želite vpisati otroka v izmenski program, prinesite s seboj potrdilo delodajalca, da je vaše delo 

izmensko. Velja za oba starša.  
  

Starše naprošamo, da si, zaradi morebitne gneče na Upravni enoti, zgoraj navedena dokazila pravočasno 
priskrbijo.  

  

Kot dokazilo, da ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta, je zaželeno, da pri oddaji vpisne 

dokumentacije priložite tudi kopijo prve strani odločbe o starševskem dopustu. Navedeno bo omogočilo 
hitrejše ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis.  

Za otroke, ki že obiskujejo naš vrtec, ni potrebno oddajati nove vpisne dokumentacije. Vpis v vrtec velja 

do izpisa.  

V omenjenem terminu (7. 3. - 18. 3. 2022) vpisujemo otroke, ki se bodo v vrtec vključili v mesecu septembru 
ali oktobru in bodo takrat izpolnjevali starostni pogoj (dopolnjenih 11 mesecev starosti), starši pa ne boste 
več uveljavljali pravice do starševskega dopusta.   

 Dodatne informacije so vam na voljo na telefonskih številkah:  
03 777 93 45, 065 556 890 (Anja Knez), 

05 908 64 28, 051 650 821 (Jana Flego) in  

05 908 64 20, 041 313 031 (Mateja Lipičnik).   
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